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KRETINGOS MARIJOS TIŠKEVIČIŪTĖS MOKYKLOS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (toliau 

- aprašas) reglamentuoja korupcijos prevencijos priemones, korupcijos prevencijos proceso 

organizavimą, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo koordinavimą bei kontrolę. 

2. Apraše vartojama sąvokos: 
2.1. Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių mokyklos elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų 

įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos 

sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams; 

2.2. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, 

papirkimas, kitos nusikalstamos veikos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų 

viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas, turto 

pasisavinimas ar iššvaistymas, neteisingų duomenų apie pajamas ar turtą pateikimas ar kitos 

nusikalstamos veikos; 

2.3. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas 

sudarant ir įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti 

nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo; 

2.4. Korupcijos prevencijos programa – kryptinga korupcijos prevencijos politika 

užtikrinanti skaidresnę, veiksmingesnę ir atviresnę mokyklos darbuotojų veiklą.  

 

II SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

 

3. Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos korupcijos prevencijos priemonės yra šios: 

3.1. veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizė 

ir vertinimas; 

3.2. korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano sudarymas, 

vykdymo koordinavimas ir kontrolė; 

3.3. informacijos apie asmenį, įgaliotą vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę; 

3.4. visuomenės informavimas. 

 

III SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos asmuo, įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją 

ir jos kontrolę koordinuoja ir kontroliuoja korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą 

mokykloje. 

5. Pranešimai apie korupciją gali būti pateikiami: telefonu, el. paštu; atsiuntus paštu; kitais 

prieinamais būdais. 
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IV SKYRIUS 

VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO 

TIKIMYBĖ, ANALIZĖ IR VERTINIMAS 
 

6. Siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją, mokykloje atliekama veiklos sričių, 

kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizė ir vertinimas: 

6.1. viešųjų pirkimų organizavimas mokykloje;  

6.2. efektyvus mokyklos biudžeto naudojimas; 

6.3. vaikų mitybos organizavimas; 

6.4. vaikų priėmimo į mokyklą organizavimas; 

6.5. darbuotojų priėmimas. 

7. Mokyklos asmuo, įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, pateikia 

direktoriui pasiūlymus ir, vadovaudamiesi korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo kriterijais, 

parengia priemonių planą veiklos sritims atlikti analizę ir įvertinti iki einamųjų metų pabaigos. 
8. Veiklos analizė ir vertinimas atliekami kartą metuose. 

9. Veiklos analizę ir vertinimą mokykloje atlieka asmuo, įgaliotas vykdyti korupcijos 

prevenciją ir jos kontrolę. 

10.  Įgaliotas asmuo pateikia mokyklos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymus mokyklos direktoriui, kuris ne vėliau kaip 

per mėnesį priima sprendimus dėl pateiktos informacijos bei siūlymus. 
 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Šio aprašo nuostatas įgyvendina Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos darbuotojai. 

12. Mokyklos darbuotojai elektroniniu paštu informuojami apie dokumento priėmimą ir 

paskelbimą internetinėje svetainėje  http://www.tiskeviciute.kretinga.lm.lt 

13. Korupcijos prevencijos programos priemonių planas ir analizė skelbiami mokyklos 

tinklapyje. 

14. Šio aprašo nuostatų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Kretingos Marijos 
Tiškevičiūtės mokyklos direktorius. 

__________________ 
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